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Toermalijnnieuws         26 januari 2023 

Nieuwsblad Openbare basisschool Toermalijn 

 

 

 

 

 

Algemene informatie 

Beste ouders/verzorgers, 

We zijn 2023 weer begonnen en er wordt ook weer op heel veel vlakken hard gewerkt. 
 
Cito-Toetsen 
Op dit moment zijn de groepen in de weer met toetsen. Als alle toetsen afgenomen zijn, gaan we als team 
tijdens de studiedag van maandag 27 februari de resultaten bekijken. De resultaten  geven ons informatie 
over hoe de ontwikkeling verloopt van de kinderen, maar ook hoe ons  instructies aanbod bij de kinderen 
is  aangekomen.  We bespreken met elkaar wat wij goed doen, wat beter kan en wat beter moet.   
  
Nieuwe website   
Naast dat we goed onderwijs willen geven zijn we ook hard aan het werk met de nieuwe website 
Zo krijgt de nieuwe website steeds meer vorm. De basis is ontwikkeld. Nu vullen wij de basis met informatieve 
teksten en zoeken wij mooie foto’s om de website sprekend te maken.  
Ook zijn we in overleg over het plein en de entree. Dit soort ontwikkelingen nemen vaak meer tijd in dan ik 
zou willen. We hebben met diverse partijen te maken en hun agenda.  Op het eerste plan voor het plein is 
nog feedback vanuit het team gekomen. Er ligt nu een nieuw ontwerp ter beoordeling. In de 
voorjaarsvakantie wordt een nieuwe plaats voor de afvalcontainers gemaakt. Als de containers ons entree 
niet meer ontsieren, kunnen wij de voorkant van de school aanpakken, zodat ook vanaf de Bergkristal 
zichtbaar is dat er een school gehuisvest is.  
   
Nieuw volgsysteem in groep 1/2  
Met de leraren van de kleutergroep zijn we op zoek naar een nieuw volgsysteem, zodat wij de kinderen nog 
beter in beeld hebben en we het onderwijs digitaal kunnen plannen.  
  
Elke dag leren  
Niet alleen de kinderen leren. Wij geloven in een leven lang leren en ook de teamleden leren nog elke 
dag. Het team wordt gecoacht op het werken met de nieuwe rekenmethode, het geven van een goede 
spellingles en het inzetten van structuren van coöperatief leren.   
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Toekomstbouwers   
Met alle teams van de stichting werken wij aan het nieuwe strategisch beleidsplan. Vanuit elke school zijn er 
twee teamleden benoemd tot Toekomstbouwer. Zij nemen deel aan inhoudelijke gesprekken met andere 
medewerkers van Stichting LiemersNovum over wat zij belangrijk vinden op het gebied van onderwijs nu en 
in de toekomst. Samen met het team, een aantal ouders en kinderen gaan wij onder begeleiding van een 
externe begeleider Het Spel spelen. Dit geeft ons informatie over waar de school op dit moment staat en 
waar wij over 4 jaar zouden willen staan op verschillende onderwijskundige onderwerpen, zoals leerstof, 
samenwerken, plannen, eigenaarschap en motivatie bij het leren. De uitkomst van het spel wordt 
meegenomen bij de uitwerking van het Strategisch Beleidsplan van LiemersNovum en het schoolplan van 
Toermalijn. Beide documenten geven richting aan de ontwikkeling van de organisaties in de komende vier 

schooljaren.    
 
Met vriendelijke groet, 
Esther Jobsen 

 

Vanuit de OuderVereniging 
 In onderstaande begroting kunt u lezen waar de vrijwillige ouderbijdrage aan wordt besteed. 

 

 

Leerlingenraad 

Met trots presenteren we u de nieuwe 

leerlingenraad voor de volgende periode!  

We hebben er heel veel zin in!! 

-We houden een klassenvergadering over een 

onderwerp. 

-De afspraken nemen we mee naar de 

leerlingenraad vergadering. 

-In de leerling vergadering nemen we een besluit 

over het onderwerp. 

-Dit besluit brengen we weer terug in de klas. 
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Afscheid van onze leerlingenraad van de afgelopen periode!  
Helaas alweer tijd om het stokje door te geven! 

Bedankt voor jullie mooie inzet Milan, Xander, Lars en Isabel! 

 

 

Belangrijke data 
31 januari 2023 GMR-vergadering  

9 februari 2023 Leerlingenraad  

13 t/m 17 februari 2023 Adviesgesprekken groep 8  

16 februari 2023 Rapport mee  

16 februari 2023 Toermalijnnieuws  

17 februari 2023 Verkleedfeest  

20 t/m 24 februari 2023 Voorjaarsvakantie  

 
   

 

Nieuws vanuit de groepen  

Groep 1-2 is de afgelopen weken veranderd in een oerwoud. We leren welke dieren er in de jungle leven. We 

hebben olifanten, giraffen en aapjes gemaakt. Weten wie de 

grootste dieren zijn, de dikste en de langste, klimmen en klauteren 

als aapjes en rennen als een cheeta. We zingen liedjes over de 

dieren en oefenen voor de voorstelling. 

Bij de les van ‘Streetwise’ hebben we veel geleerd over de veiligheid 

in het verkeer. Waar we moeten lopen op de stoep. Hoe steken we 

over en alles over zitten in een kinderzitje. We hebben allemaal een 

diploma gekregen. 

Vorige week hebben we een leuke les gehad met Linu, de 

kunstenaar die bij ons in de klas van alles vertelt over kunst. 
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Letterfeest! 

Alle kinderen uit groep 3 kregen deze maand hun letterdiploma uitgereikt, omdat ze alle letters hebben 

geleerd. We hebben er samen een gezellig feest van gemaakt en als klap op de vuurpijl kwam er zelfs hoog 

bezoek om de diploma's uit te reiken.  

 

 

Groep 4/5 

In groep 4/5 zijn we druk bezig met spreekbeurten en boekbesprekingen. Wij vinden het heel knap van de 

leerlingen hoe zij voor de klas hun verhaal vertellen. Soms maken ze gebruik van een PowerPointpresentatie.  

Af en toe komt er ook een echt dier de klas in. 

Mees en Jazzley vertellen wat zij allemaal gedaan hebben om een spreekbeurt te maken en hoeveel tijd ze 

nodig hadden om te oefenen ongeveer 2 of 3 weken. We hebben eerst een onderwerp gezocht wat we leuk 

vonden en toen informatie opgezocht op de computer. We hebben samen geoefend met onze ouders, we 

vonden het wel spannend om voor de groep te staan. 

 

Hier zien we Sabrin tijdens haar spreekbeurt over tijgers. 
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Hier in groep 6/7 krijgen we ook kunstlessen van Linu. We mochten foto’s maken met een ouderwetse 

camera van onze verzamelingen. Toen kwam er een foto uit die we op de kop moesten leggen. Daarna 

moesten we een paar minuten wachten totdat de foto klaar was, toen moesten we om de beurt een 

blinddoek om, en de ander die geen blinddoek om had die moest andermans foto omschrijven en de 

geblinddoekte moest tekenen wat er verteld werd. 

We hebben een les gehad van de ANWB genaamd: hallo auto. We kregen eerst uitleg over de remweg van 

een persoonsauto en een vrachtwagen. Toen kregen we uitleg over de riem die op je schouder moet zitten 

anders kan de riem in je keel snijden. Toen mochten we zelf remmen en zelfs achterin zitten terwijl iemand 

anders remde. 

Pinguïn pret we moesten op een A3tje pinguïns tekenen die pret hadden en je mocht alle spullen gebruiken 

die in bezit waren zoals: watten, glitters/glitterballetjes en nog veel meer. Je moest minimaal 7 pinguïns 

hebben we deden het in groepjes meeste groepjes van 4 of van 3 kinderen. We moesten aan wat 

succescriteria houden: het moest origineel zijn, het thema is winter, verdeel de rollen goed in je groepje, 

eerst schetsen op een apart blaadje of in je denkschift. 

Laatste week Dani/Devin. Wat jammer onze meesters (stagiaires) gaan weg! ☹ 

 Geschreven door Lilly, Sam, Dylan en (Jade). 

 

 
Technoplaza 

Dinsdag hebben we allemaal leuke opdrachten gedaan bij Technoplaza, zoals trilrobot, rugzak, 

tinyhouse, greenscreen en bird out of the box. 

 

Juffrouw Linu onderwerp: kunst 

Je moest een verzameling meenemen. Daar moest je in tweetallen een foto van maken. Eentje had 

een blinddoek om en dan kreeg je een foto van een verzameling en moest degene die geen 

blinddoek om had moest die foto omschrijven. En dan moest de ander het tekenen. En degene die 

geen verzameling bij zich hadden moesten buiten iets zoeken. 
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Check in check out 

We hebben iets nieuws gekregen de check in check out daarmee kan je aan het 

begin van de dag een was knijper aan een gevoel bord hangen daar staat 

bijvoorbeeld ik voel me super of ik voel me goed en dan zijn er nog wel wat 

meer. Aan het einde van de dag vraagt de meester of je de wasknijper wil 

verplaatsen en je mag het zeggen waarom je je zo voelt. 

 

Cito's 

Groep 8 heeft de laatste cito gehad van de basisschool. We hebben toetsen van begrijpend lezen, 

rekenen, taalverzorging en spelling gemaakt. 

Door Renzo en Sophie 
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